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Toestemmingsformulier: OPTIMAL studie 

Een langlopende registratie studie naar pijn en kwaliteit van leven bij patiënten 
met botuitzaaingen 
ToetsingOnline: NL54439.058.15; versie 3.0; 07-12-2016 

 
Ik heb de informatiebrief voor de proefpersoon gelezen. Ik heb aanvullende vragen kunnen 

stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik 

mee wil doen. 

 

Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om 

toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

 

Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Deze mensen staan vermeld in 

de Algemene brochure.  

 

Ik weet dat mijn onderzoeksgegevens 15 jaar na afloop van het onderzoek bewaard worden 

en daarna worden vernietigd.  

 

1. Ik geef toestemming om mijn huisarts en de specialist(en) die mij behandelen, te 
vertellen dat ik mee doe aan dit onderzoek, tevens geef ik toestemming om mijn 
gegevens te verzamelen en gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in de 
informatiebrief.       ☐ JA  ☐ NEE 
 

2. Ik geef toestemming om mij te benaderen met vragenlijsten over de kwaliteit van leven 

op tijdstippen zoals beschreven in de informatiebrief.  ☐ JA  ☐ NEE 

 

3. Ik geef toestemming om mogelijk benaderd te worden voor onderzoek naar nieuwe, 
innovatieve, behandelingen. Tevens geef ik toestemming om mijn gegevens te 

vergelijken met patiënten die een behandeling ondergaan, ook als ik niet hiervoor wordt 

benaderd. Hierover zal ik niet geïnformeerd worden. ☐ JA  ☐ NEE 

 

 

Naam proefpersoon: 
 

Handtekening:        Datum: __/__/__ 
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Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het 

bovengenoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die te 

toestemming van de proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan 

tijdig op de hoogte. 

 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 
 
 
Handtekening:        Datum: __/__/__ 
 

 

Voorkeur vragenlijst 

Ik geef de voorkeur aan het invullen van de vragenlijst  

☐  op papier 

☐  digitaal 
 
 
Voor het digitaal invullen ontvang ik de email op: 
 
       @    .  
 


